
 หน้า   ๒๘ 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ภายในประเทศ  เพื่อสนับสนุนการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  และให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ได้ครอบคลุมพื้นที่ภายในประเทศ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๘)  และ  (๒๔)  มาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๘๑  
แห่งพระราชบัญญัติองคก์รจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ภายในประเทศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ   ระเบียบ   ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ มีกําหนดไว้แล้ว 

ในประกาศนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่กําหนดในประกาศนี้  โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ในส่วนที่เก่ียวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
ให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับอนุญาต   สัมปทาน  หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก 
บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  หรือบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  เพื่อให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ   

“บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ”  หมายความว่า  การให้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศของผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการข้ามโครงข่าย  (visited  network)  แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตที่ใช้บริการข้ามโครงข่าย  (home  network)  เพื่อให้ผู้ใช้บริการของผู้รับใบอนุญาตที่ใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ซ่ึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนที่ของตน
ครอบคลุมถึงได้ 

“ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ”  หมายความว่า  ข้อเสนอ
ให้บริการเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
ในประกาศนี้  ซ่ึงจัดทําโดยผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการข้ามโครงข่าย   

หมวด  ๑ 
หมวดทั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในประกาศนี้  ยกเว้นกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ของผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถทํางานร่วมกับ  (non - interoperability)  โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของ
ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนได้  ด้วยเหตุแห่งมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ใชใ้นการให้บริการแตกต่างกัน   

การให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศทุกรายอย่างเป็นธรรม  
สมเหตุสมผล  และไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามหมวด  ๒   
(๒) แจ้งข้อมูลที่ จําเป็นและถูกต้องให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนที่ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศทราบ  เพื่อให้สามารถดําเนินการเข้าถึงเพื่อใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศได้  เม่ือได้รบัการร้องขอ 

(๓) ดําเนินการเจรจาทําความตกลงในเงื่อนไขของสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ภายในประเทศด้วยเจตนาสุจริต 
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(๔) อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนในการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ภายในประเทศของตน 

(๕) ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด  ลดหรือจํากัดการใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 

(๖) ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตอาจปฏิเสธไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ภายในประเทศได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้   

(๑) โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้บริการ 
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 

(๒) การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่มีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการรบกวน
กิจการโทรคมนาคมหรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 

ให้ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงปฏิเสธไม่ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศตามวรรคหนึ่ง
มีหน้าที่ชี้แจง  หรือแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น   

ข้อ ๘ ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้รับใบอนุญาตซ่ึงได้ตกลงร่วมกัน  ทั้งนี้  ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นอัตราที่เป็นธรรม  
สมเหตุสมผล  และไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้งสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับราคาค้าปลีกของผู้รับใบอนุญาต 
ที่ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของตนเอง 

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศต้องประกันคุณภาพ
ของการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศไม่ต่ํากว่าที่จัดให้แก่ผู้ใช้บริการของตน 
และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  
นอกเหนือไปจากบริการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตที่ตนสามารถให้บริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ของตนเองได้ 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศมีหน้าที่แสดง
ชื่อโครงข่ายที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของผู้รับใบอนุญาตที่ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ภายในประเทศทราบ 

หมวด  ๒ 
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 

 
 

ข้อ ๑๒ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศต้องจัดทําเป็นเอกสาร
แสดงเจตนาให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้    



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

(๑) รายละเอียดของบริการที่จะอนุญาตให้ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  ข้อกําหนดและเงื่อนไข
สําหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  รวมถึงกระบวนการและระยะเวลา 
การเจรจาข้อตกลงการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ   

(๒) กระบวนการและวิธีการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 
(๓) ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 
(๔) ข้อกําหนดเก่ียวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศและผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  
รวมทั้งเงื่อนไขเก่ียวกับการรักษาความลับ  การเปิดเผยข้อมูล  และมาตรการด้านความปลอดภัย 

(๕) เงื่อนไขและขั้นตอนการดําเนินการในกรณีของการขอขยาย  เพิ่มเติม  หรือลดการใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ   

(๖) ขั้นตอน  วิธีการ  และระยะเวลาดําเนินการของผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศที่มีต่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งของผู้รับใบอนุญาตที่ใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 

(๗) บทกําหนดความรบัผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา 
(๘) บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 
ข้อ ๑๓ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  ต้องไม่มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีเงื่อนไขอันเป็นการเลือกปฏิบัติ  แบ่งแยก  หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน 
(๒) มีเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขัน

ในการให้บริการโทรคมนาคม 
(๓) มีค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศที่ไม่เป็นธรรม   

ไม่สมเหตุสมผล  และเลือกปฏิบัติ   
(๔) มีเงื่อนไขทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ 
ข้อ ๑๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  มีหน้าที่

เปิดเผยข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศเป็นการทั่วไป  และจัดส่งสําเนา
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศให้คณะกรรมการภายในกําหนดเวลา
ดังต่อไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้จัดส่งภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตภายหลังจากที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้จัดส่งภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่เริ่มให้บริการ 

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ไม่สามารถทํางานร่วมกับ   
(non - interoperability)  โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนตามข้อ  ๕  แต่ต่อมา
สามารถทํางานร่วมกับโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่อ่ืนได้  ให้จัดส่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
แจ้งให้ทราบ   

หมวด  ๓ 
ขั้นตอนและกระบวนการเจรจา 

สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 
 

 

ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตที่จะขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนทีภ่ายในประเทศจะต้องจัดทํา
เป็นหนังสือแสดงเจตจํานงโดยชัดแจ้งและด้วยเจตนาสุจริตแก่ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศว่ามีความประสงค์จะขอทาํสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 

ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทําการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิเสธไม่ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ตามกฎหมาย 
(๒) ละเลย  ประวิงเวลา  หรือทําให้ล่าช้าในการเจรจาหรือการทําสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 
(๓) ปฏิเสธที่จะให้หรือเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและจําเป็นในการใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 
(๔) กําหนดเงื่อนไขการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศที่มีลักษณะเป็น

การกีดกันการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 
ข้อ ๑๗ ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศและผู้รับ

ใบอนุญาตที่จะใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมภายในประเทศจะต้องเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพทเ์คล่ือนที่ภายในประเทศตามแนวทางในข้อเสนอการใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ภายในประเทศของผู้รับใบอนุญาตที่จะให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  ทั้งนี้   
ให้ถือว่าวันที่ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศได้รับหนังสือ 
ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศเป็นวันเริ่มต้นของการเจรจา 

ข้อ ๑๘ สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศจะต้องมีการกําหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคู่สัญญาที่ชัดเจน  และไม่ทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์  ไม่เป็น 
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การเลือกปฏิบัติ  แบ่งแยก  หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  และไม่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศหรือการแข่งขัน 
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม   

หมวด  ๔ 
กระบวนการระงับข้อพิพาท   

และการกํากับดูแล 
 

 

ข้อ ๑๙ หากผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศและผู้รับ
ใบอนุญาตที่ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นของการเจรจา  ให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ภายในประเทศ  คู่กรณีมีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด  โดยยื่นคําร้องเป็นหนังสือ   
พร้อมรายละเอียด  ข้อเท็จจริง  และหลักฐานต่าง ๆ   ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อพิพาท  ในกรณีไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวได้  ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดออกไปอีกได้ตามความจําเป็น  แต่ทั้งนี้  
ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทเก่ียวกับค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
ภายในประเทศ  คณะกรรมการจะนําหลักการคํานวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยวิธีการจัดสรรต้นทุนทั้งหมด  
(fully  distributed  cost)  และความสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับราคาค้าปลีกที่ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของตนเอง  มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทน 

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศมีหน้าที่จัดส่ง
สําเนาสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศให้คณะกรรมการภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้มีการลงนามในสัญญา  และต้องเปิดเผยสัญญาและเงื่อนไขเก่ียวกับการใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือเงื่อนไขเก่ียวกับการใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  หรือระงับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  
ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศมีหน้าที่จัดส่งสําเนาสัญญา 
และเปิดเผยสัญญา  โดยให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าสัญญาและเงื่อนไขเก่ียวกับการใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศไม่เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศนี้  หรือขัดต่อกฎหมาย  คณะกรรมการ
อาจส่ังให้ดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศร ี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


